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Sammandrag 
Entreprenörskap är till stor del beroende av kreativitet, både för att upptäcka nya möjligheter 

och för att driva verksamheter. Känslotillstånd har visat sig ha en stark påverkan på kreativitet 

men känslotillståndets roll i entreprenörskap är relativt outforskat. Nya forskningsrön tyder på 

att ett dynamiskt samspel mellan negativa och positiva känslotillstånd påverkar kreativiteten 

positivt. Entreprenörer som upplever starka positiva och negativa känslotillstånd borde därför 

bli mer kreativa, vilket underlättar drivandet av verksamheten samt ökad 

möjlighetsidentifiering. En intervjustudie och en enkätstudie genomfördes för att undersöka 

sambandet. Resultaten gav stöd för att entreprenörer som upplever perioder av både positiva 

och negativa känslotillstånd är mer kreativa än de som upplever mer stabila perioder av lägre 

känslotillstånd. 

 

 

 

 

Nyckelord: Entreprenörskap, Kreativitet, Möjlighetsidentifiering, 

Känslotillstånd, Affekt 
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1. Inledning 
	  

1.1 Hur skapas en idé? 
Denna studie har sin grund i den övergripande frågan om idéskapandets betydelse för 

morgondagens samhällsutveckling. Innovation är av stor vikt för samhällens ekonomiska 

utveckling i kapitalintensiva ekonomier, såsom Sverige, i jämförelse med 

arbetskraftsintensiva ekonomier med lägre produktionskostnader (Vernon, 1966). Nya 

produkter utvecklas och produceras initialt i kapitalintensiva ekonomier för att efter en tid 

förflyttas till mer arbetskraftsintensiva ekonomier (Vernon, 1966). Entreprenörskap har länge 

ansetts vara en viktig motor för samhällens ekonomiska tillväxt, innovationskraft och 

sysselsättning, där den kreativa förstörelsen konkurrerar ut eller effektiviserar existerande 

verksamheter (Schumpeter, 1934; Schmiemann, 2009). Innovation och entreprenörskap är 

ofta två sidor av samma mynt. Innovationer uppstår inte utan entreprenöriellt beteende, och 

det entreprenörskap som är innovativt är det som bidrar mest till tillväxten (Tillväxtanalys, 

2009). Trots en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen är själva processen för 

entreprenörers idéskapande relativt outforskad. Hur kommer det sig att vissa entreprenörer ser 

möjligheter där andra inte ser dem, och sedan kommer på fler idéer som förverkligas? 

 

Kreativitet, utvecklandet av nya och värdefulla idéer (Amabile, 1996), har historiskt sett 

tillskrivits stor betydelse inom entreprenörskapsforskning (Shane, 2003). Förvånansvärt lite 

studier har däremot gjorts på hur den kreativa processen inom entreprenörskap faktiskt går till 

(Gemmel et al., 2011). Kunskap och motivation är viktigt för att entreprenöriell kreativitet ska 

resultera i nya värdefulla idéer (Amabile, 1983), men dessa kan inte förklara varför vissa 

entreprenörer får flera och bättre idéer än andra. Den inflytelserika modellen individual-

opportunity nexus (Shane, 2003) förklarar upptäckten av möjligheter, exempelvis en idé om 

en ny produkt eller en outforskad marknad, som samspelet mellan information och 

entreprenörens kognitiva bearbetning av informationen. I likhet med Amabile (1983; 1997) 

menar Shane (2003) att kunskap hjälper entreprenören att tillgodogöra sig mer kunskap, vilket 

är grunden för att upptäcka möjligheter. Shane menar även, i enighet med Knight (1921), att 

intelligens är viktigt för att entreprenören ska kunna tolka och förädla kunskapen. En 

intelligent person med mycket kunskap borde därmed se mycket möjligheter. Riktigt så enkelt 

är det inte enligt Shane, någon form av insikt behövs för att inte bara kognitivt koppla 

samman kunskap i meningsfulla helheter, utan även bearbeta kunskapen för att se helt nya 
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möjligheter. Shane menar att denna insikt kommer från den kognitiva processen kreativitet 

(Shane, 2003). I likhet med Shane menar Baron (2006) att entreprenörer “kopplar samman 

punkter” med hjälp av sin kreativitet för att se nya möjligheter. Både Shane (2003) och Baron 

(2013) fokuserar främst på att kreativitet är betydande för entreprenörers upptäckt av 

möjligheter, men även för hela den entreprenöriella processen. För att förstå hur idéer skapas 

av entreprenörer behövs ett kognitivt perspektiv på kreativitet. 

 

Entreprenörskapsforskare har på senare år börjat integrera kunskaper i hur affekt, d.v.s. 

känslotillstånd, påverkar kognitionen (Baron, 2008; Baron & Tang, 2009; Foo, 2011). 

Grupperingar av känslotillstånd kan ske på många olika sätt, men vanligast förekommande i 

studier undersökande kreativitet, är en tvådelad gruppering i form av positiv affekt och 

negativ affekt, så kallad hedonisk ton. Positiv affekt inkluderar känslor och humör såsom 

glad, alert, inspirerad och beslutsam, medan negativ affekt inkluderar nervös, rädd, skamsen 

och fientlig. Båda grupperingarna av känslotillstånd har visat sig påverka kognitionen på olika 

sätt. Studier har påvisat känslotillståndens påverkan på kreativitet, men det underliggande 

sambandet är tvetydigt (Baas et al., 2008). Positiv affekt har generellt antagits möjliggöra 

kreativitet (e.g. Isen et al., 1987; Ashby et al., 1999; Kahneman, 2012), vilket bland annat 

inneburit att vissa forskare (Fredrickson, 2013) förespråkat åtgärder för att öka positiva 

känslotillstånd hos befolkningen. Ett ensidigt fokus på positiv affekt som en statiskt positiv 

påverkande faktor på kreativitet är en lockande tanke. Det skulle innebära att människors 

hedonistiska strävan efter att uppleva positiva känslotillstånd, automatiskt kunde få bieffekter 

i form av nya och värdefulla idéer. Detta är något, som tidigare nämnts, går hand i hand med 

samhällets ekonomiska tillväxt, vilket är särskilt viktigt i kapitalintensiva ekonomier (Vernon, 

1966). Andra studier visar däremot på en mer nyanserad bild. George & Zhou (2002; 2007) 

fann exempelvis att både negativa känslotillstånd och positiva känslotillstånd korrelerade med 

ökad kreativitet. Bledow, Rosing & Frese (2013) publicerade nyligen en studie där de fann ett 

samband mellan förändringar i känslotillstånd och kreativitet. Studiens resultat visade att en 

person var mer kreativ om hon först upplevde hög negativ affekt följt av hög positiv affekt, i 

jämförelse med exempelvis endast hög positiv affekt eller låga nivåer av känslotillstånd 

överlag (Bledow et al., 2013). Om resultatet från studien stämmer kan det innebära att det 

finns en motsättning mellan entreprenöriell kreativitet och målet att uppleva positiva 

känslotillstånd. Det i sig skulle innebära att det finns en motsättning mellan genomgående 

positiva känslotillstånd och samhällets ekonomiska tillväxt. Ett dynamiskt perspektiv på 

känslotillstånd, där högre nivåer av upplevd negativ affekt och högre nivåer av upplevd 
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positiv affekt bidrar till ökad kreativitet, kan ge en mer nyanserad bild av känslotillståndens 

roll för entreprenörers kreativitet. Därmed kan ett eventuellt samband dels vara en viktig 

pusselbit i förståelsen för entreprenörers idéskapande, och dels fungera som utgångspunkt för 

en större fråga gällande positiva känslotillstånd och samhällets ekonomiska tillväxt. 

 

1.2 Syfte 
Med bakgrund i var forskningen inom områdena idag befinner sig syftar denna studie att med 

en explorativ ansats undersöka ett eventuellt positivt samband mellan dynamiska 

känslotillstånd och entreprenöriell kreativitet. Resultatet kan ge utökad insikt i hur den 

entreprenöriella idéskapandeprocessen fungerar, vilket är betydande inom 

entreprenörskapsforskning, men även betydande för de med intresse för samhällets 

ekonomiska tillväxt. 

 

1.3 Forskningsfråga 
Finns det ett positivt samband mellan dynamiska känslotillstånd och entreprenörers 

kreativitet? 

 

1.4 Disposition 
Vad som följer härnäst är först en litteraturgenomgång som redogör för forskningsfältet 

entreprenörskap, med fokus på den kreativa processen, samt forskningsfältet kreativitet och 

känslotillstånd i ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Sedan presenteras ett teoretiskt 

ramverk där vi sammanfattar den senaste forskningen i en modell över entreprenörers 

kreativitet och känslotillstånd. Därefter följer ett metodavsnitt som utvecklar och förklarar 

studiens forskningsansats, metodval, hur vi gått tillväga samt kritik mot dessa val. I resultat- 

och diskussionsavsnittet presenteras och analyseras sedan resultaten från våra genomförda 

undersökningar, i form av en sex intervjuer och 55 enkätsvar. I avsnittet slutsatser besvarar vi 

studiens syfte och ger förslag på vidare forskning inom studiens område. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Vad som följer är en redogörelse för kreativitetens roll inom entreprenörskap. Därefter följer 

en redogörelse för kognitionspsykologiska perspektiv på känslotillstånd och kreativitet, för att 

slutligen integreras i en modell över dynamiska känslotillstånd och entreprenörers kreativitet. 

 

2.1 Litteraturgenomgång 

2.1.1 Entreprenörers kreativitet - centralt men outforskat 
Enligt den inflytelserika definitionen av entreprenörskap (Shane & Venkataraman, 2000) 

behöver entreprenörskap inte innebära grundandet av en verksamhet, i form av ett företag. En 

entreprenör är en person som genom kreativitet, kunskap och färdigheter, utvecklar något nytt 

och bättre än vad som redan finns. För att göra den teoretiska redogörelsen mer intuitivt 

begriplig har vi däremot valt att utgå ifrån att entreprenörer grundar företag för att exploatera 

den huvudsakliga idén. Något som ofta är fallet (Baron, 2013). Konkret innebär det att en 

entreprenör kommer på en huvudsaklig idé och sedan grundar ett företag för att exploatera 

den idén. Vägen från idé till exploaterade är allt annat än rak och många nya idéer behövs 

eftersom. Kreativitet syftar även till förmågan att komma på nya tillvägagångssätt på 

vardagliga problem, liksom förmågan att anpassa nya idéer som bidrar till ens egen 

målsättning (Simonton, 2004). Entreprenörens kreativitet är därmed av yttersta vikt för att 

både komma på en huvudsaklig idé, och för att övervinna alla hinder verksamheten stöter på 

under vägen (Amabile, 1997; Baron, 2008). 

 

2.1.2 Olika synsätt på kreativitetens betydelse 
Hur entreprenörer kommer på den huvudsakliga idén har studerats länge (Shane & 

Venkataraman, 2000; Ardichvili et al., 2003; Gartner et al., 2004; Acs & Auderetsch, 2005; 

Baron, 2013). Två olika synsätt på den huvudsakliga idén har delat 

entreprenörskapsforskningen under 1900-talet, Schumpeters synsätt (1934) och Kirzners 

synsätt (1978; 1997). Schumpeters syn på entreprenörskap fokuserar på entreprenörers 

kreativa förmåga. Entreprenören grundar företag efter att ha kommit på en huvudsaklig idé 

gällande en ny produkt, tjänst, process eller marknad. Entreprenörens kreativitet har därmed 

en mycket central roll för uppkomsten av nya företag. I kontrast står Kirzners synsätt (1978; 

1997), som istället menar att entreprenörer grundar nya verksamheter baserat på upptäckten 
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av möjligheter. Information, såsom prissättningar, indikerar vad som är mer eller mindre 

attraktiva möjligheter. Kreativitet är av mindre betydelse för entreprenörskap enligt Kirzner. 

Istället är det information och kunskap om hur man exploaterar upptäckta möjligheter som 

avgör om individer agerar entreprenöriellt (Shane, 2003, s. 21). Exempelvis kan en 

entreprenör, enligt Kirzner, upptäcka en möjlighet baserat på höga priser men låga 

tillverkningskostnader för frisbees, varpå entreprenören grundar ett företag för att exploatera 

möjligheten genom produktion och försäljning av frisbees. 
 

2.1.3 Från 2000-talet och framåt 
I The promise of entrepreneurship as a field of research av Shane & Venkataraman (2000) 

lanserades konceptet The individual-opportunity nexus, ett ramverk som integrerar 

Schumpeters och Kirzners perspektiv på entreprenörskap (Eckhardt & Shane 2003; Gartner et 

al., 2004; Acs & Auderetsch, 2005; Shane, 2003; 2012). Shane & Venkataraman menar att 

Kirzners perspektiv inte förklarar uppkomsten av nya produkter, tjänster etc., samt att det inte 

förklarar varför vissa individer upptäcker möjligheter där andra inte ser dem, givet samma 

information (Shane & Venkataraman, 2000; Shane, 2003; Shane, 2012). Entreprenörens 

kreativitet etablerades därmed under 2000-talet som en fortsatt viktig variabel i 

entreprenörskapsteori. 

 

Däremot så behöver idéer till nya produkter, tjänster eller processer, till viss del vara baserade 

på information från marknaden för att lyckas. Shane (2003) skiljer på upptäckten av en 

möjlighet, och möjlighetsidentifiering, där möjlighetsidentifiering kan likställas med 

Amabiles (1997) huvudsakliga idé. Begreppet möjlighetsidentifiering har inneburit en del 

missförstånd, vilket mycket av den aktuella debatten inom entreprenörskapsforskning handlat 

om (Shane, 2012; Ramoglou, 2012; Alvarez & Barney, 2013; Eckhart & Shane, 2013). Shane 

förtydligade nyligen (2012) att möjlighetsidentifiering kan liknas vid Alvarez & Barney 

(2007) begrepp affärsidé. Om affärsidéerna motsvarar möjligheter går däremot inte att avgöra 

förens i efterhand. Att sälja sand via E-handel till Saharas befolkning är möjligtvis en kreativ 

affärsidé, men det är troligtvis inte en upptäckt möjlighet. Hög kreativitet hos en entreprenör 

behöver därmed inte göra denne framgångsrik. Två studier ger däremot stöd för sambandet att 

entreprenörer som är mer kreativa även ser bättre möjligheter. Utsch & Rauch (2000), samt 

Tullar (2001), fann att sysselsättningen och vinsttillväxten för entreprenörers företag 

korrelerade med grundarens poäng på ett innovationstest. Kreativa entreprenörer bör därmed 
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överlag upptäcka bättre möjligheter, och komma på bättre idéer under drivandet av 

verksamheten, vilket kan resultera i mer lyckade verksamheter. 

2.1.4 Entreprenörers kreativitet - En kognitiv process 
Kognition har en central roll i modern entreprenörskapsforskning med ett flertal utgivna 

specialutgåvor som fokuserar på entreprenörers kognitiva processer (Krueger, 2003). Studier 

visar att känslotillstånd har en påtaglig och kontinuerlig påverkan på kognitionen, där små 

förändringar i känslotillstånd ger upphov till stora förändringar i den kognitiva 

informationshanteringen (Foo, 2011; Baron, 2013, s. 46). Känslotillståndets roll i 

entreprenörers kognition är inte speciellt utforskat ännu (Baron, 2008; Foo, 2011), men i en 

specialutgåva av Entrepreneurship Theory and Practice (Mitchell et al., 2007) föreslogs 

forskare att inkludera känslotillstånd i studier av entreprenörers kognition (Foo, 2011). Baron 

(2008) menar att känslotillstånd är särskilt viktigt att studera i en entreprenöriell kontext då 

omgivningen entreprenörer verkar i är högst osäker och oförutsägbar. De uppgifter 

entreprenörer ställs inför innan starten av företaget kräver ett kognitivt arbete som tidigare 

studier visat påverkas starkt av känslotillstånd. Entreprenören verkar i en osäker och 

oförutsägbar omgivning och kan därmed inte förlita sig på inlärda beteendemönster eller 

förutbestämda handlingsplaner. Entreprenörer behöver istället komma på tillvägagångssätt 

efterhand, något som kräver utvecklande och utförande av nya och användbara idéer, med 

andra ord kreativitet. Forskning visar att känslotillstånd har en extra stark inverkan på 

kognitionen i exakt sådana situationer (Baron, 2008). 

 

2.1.5 Känslotillstånd och entreprenörers kreativitet 
   Studier på känslostillstånd och kreativitet har gett blandade resultat, men ger generellt stöd till 

hypotesen att positiv affekt ökar kreativiteten (Baas et al., 2008). Isen, Daubman & Nowicki 

(1987) fann genom fyra experimentella studier att en ökning av deltagarnas positiva 

känslostillstånd ökade den kreativa förmågan. De fann däremot inget samband mellan 

kreativitet och negativa känslotillstånd. Isen, tillsammans med Ashby och Turken, bekräftade 

sambandet i ett flertal studier och ansåg att det får anses vedertaget att positiv affekt leder till 

ökad kreativitet (Ashby  et al., 1999). Fredricksons studier (2001; 2004; 2013; Fredrickson & 

Losada, 2005) stödjer antagandet att positiv affekt främjar kreativitet. Fredrickson menar att 

människor aktivt bör upparbeta positiva känslor, vilket inte bara är ett mål i sig, utan även ett 

medel för en fortsatt personlig utveckling mot en “blomstrande hälsosam livsstil”. När 

människor har ont om positiva känslor så fastnar dom. Men när människor har gott om 
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positiva känslor lyfter de och blir skapande, kreativa, motståndskraftiga och “vackert 

komplexa” (Fredrickson, 2004). Kahneman (2012) beskriver i boken Tänka snabbt och tänka 

långsamt att kreativitet och gott humör hänger samman. Gott humör aktiverar associativa 

nätverk i hjärnan som möjliggör kreativitet. Resonemanget är baserat på studier av RAT 

(Remote associates test) som mäter kreativitet genom slutledningen av ett ord från tre andra 

ord. Resultaten från RAT-studien fann även att olyckliga personer inte presterade bättre än 

slumpen (Kahneman, 2012, s. 78-81). En sammanfattning av 25 års studier på känslotillstånd 

och kreativitet (Baas et al, 2008) visade på osammanhängande, men överlag svagt positivt 

samband mellan positiv affekt och kreativitet.  

 

En del nyare studier ger däremot en annan bild av känslotillstånds påverkan på kreativitet. 

George & Zhou (2002) fann att positiv affekt ibland kan förhindra kreativitet, och att negativ 

affekt kan bidra till kreativitet om kontexten som kreativa uppgifter utfördes i presenterades 

som seriös och viktig. De fann även i en senare studie att medarbetares negativa 

känslotillstånd ledde till att handledare bedömde dem som mer kreativa om positiv affekt 

också var hög och kontexten var uppmuntrande. Slutsatsen var att positiv och negativ affekt, 

inte bara enskilt kan bidra till ökad kreativitet, utan även att båda känslotillstånden kan vara 

nödvändiga (George & Zhou, 2007). De Dreu, Baas och Njistad fann, i likhet med George och 

Zhou, att positiv affekt och negativ affekt kan leda till ökad kreativitet. Bledow, Rosing & 

Frese (2013) publicerade nyligen en studie som undersökte sambandet mellan känslotillstånd 

vid olika tidpunkter och kreativiteten hos medarbetare på ett flertal företag. Studien fann att 

en ökning av positiv affekt, från låg till hög, korrelerade starkare med deltagarnas kreativitet 

om deltagarna vid ett tidigare skede upplevde hög negativ affekt. Att hög positiv affekt 

korrelerade med hög kreativitet är, som tidigare nämnt, välbelagt i tidigare studier. Däremot 

var sambandet hög positiv affekt och hög kreativitet starkare vid en tidigare fas av negativ 

affekt, vilket författarna (Bledow et al., 2013) menade indikerade på att negativa 

känslotillstånd kan fungera som en sorts inkubator för framtida kreativitet. Utifrån studiens 

resultat kan en motivering göras för att dynamiska känslotillstånd, d.v.s. fluktuationer mellan 

hög negativ affekt och hög positiv affekt, ökar entreprenörers kreativitet. Ett snarlikt 

resonemang förs i boken “The Hypomanic Edge” (Gartner, 2005), där författaren studerat 

framgångsrika amerikanska entreprenörer, och konstaterade att alla studieobjekt visade 

symptom på hypomani, d.v.s. starka fluktuationer mellan positiva och negativa 

känslotillstånd. Entreprenörer som upplever högre negativa affekt och högre positiva affekt 

bör därmed även vara mer kreativa (Gartner, 2005; George & Zhou, 2007; Bledow et al., 
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2013). Ökad kreativitet leder till mer nyskapande möjlighetsidentifieringar (Shane, 2003), 

samt fler bra idéer vid drivandet av verksamheten (Amabile, 1997; Simonton, 2004). 

 

2.2 Sammanfattande teoretisk modell 

 

 
Figur 1. Känslotillstånds påverkan på entreprenörers kreativitet och möjlighetsidentifiering 

 

Ovanstående teoretiska ramverk har konstruerats utifrån presenterad teori för att illustrera 

entreprenörers kreativitet i förhållande till deras fluktuationer i känslotillstånd.  

Fluktuationer mellan positiva och negativa känslotillstånd har ett linjärt positivt samband med 

entreprenörers kreativitet. Entreprenörers kreativitet innebär en kognitiv process för 

genereringen och implementeringen av nya lämpliga idéer. Kreativiteten tar sig uttryck dels i 

drivandet av verksamheten, och dels i den huvudsakliga affärsidén. Konkret innebär det att en 

ökning av entreprenörens fluktuationer i känslotillstånd resulterar i att entreprenören kommer 

på fler och bättre idéer för att hantera drivandet av verksamheten. En ökning av fluktuationer i 

känslotillstånd innebär även att entreprenören kommer på fler affärsidéer, d.v.s. 

möjlighetsidentifieringar, som entreprenörens nuvarande verksamhet, eller framtida 

verksamhet, eventuellt kan exploatera. Om två entreprenörer jämförs i ett givet tidsintervall så 

kommer den entreprenör som har högre fluktuationer i känslotillstånd att vara mer kreativ, allt 

annat lika. 
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3. Metod 
Vad som följer är en redogörelse för hur vi gått tillväga i vår forskning för studien. 

Forskningsansats, forskningsurval, insamling av data och hur analysen skett av densamma 

presenteras, och avslutas med reflektioner om forskningens kvalitet och kritik mot densamma. 

 

3.1 Ansats för studien                                                                                            
Då denna studie ämnar undersöka samband om hur känslotillstånd påverkar kreativitet inom 

entreprenörskap är studien av explorativ karaktär. Kreativitet och känslotillstånd inom 

entreprenörskap är ett relativt outforskat område (Foo, 2011), varpå vi valt att använda oss av 

både kvalitativ och kvantitativ metod i undersökningen. Tidigare undersökningar inom 

områdena kreativitet och känslotillstånd har oftast undersökts genom kvantitativ metod men 

då vi undersöker dessa fenomen i en entreprenöriell kontext tillämpar vi kvalitativ metod för 

att undersöka påverkande faktorer som tidigare inte tagits hänsyn till (e.g. George & Zhou, 

2002; 2007; Rego et al., 2012; Bledow et al., 2013). Att de två fenomenen är komplexa 

områden (Tierney & Farmer, 2004; Simonton, 2012) bidrar även det till att kvalitativ metod 

får ses som lämpligt för att kunna undersöka områdena på ett djupare plan (Saunders et al., 

2009, s. 322). För att få en större, mer överskådlig, uppfattning om förhållandet mellan dessa 

två fenomen har alltså även kvantitativ metod använts för studien. 

                                                              

Empiriskt material i detta arbete har samlats in genom intervjuer med sex entreprenörer, varav 

samtliga driver egen verksamhet, samt genom digital enkätundersökning sänd till 

entreprenörer. 

                                                              

3.2 Urval och insamling av data  
Då vi undersöker två fenomen i en entreprenöriell kontext är vår målgrupp således 

entreprenörer. Eftersom vi inte har tillgång till Sveriges alla entreprenörer måste vi göra ett 

urval. Ett optimalt urval för att besvara forskningsfrågan hade varit ett slumpmässigt urval av 

Sveriges alla entreprenörer, alternativt stratifierat urval med exempelvis antal år som 

entreprenör som olika grupper. På grund av begränsat med tid och resurser, har vi samlat 

intervjuobjekt och enkätrespondenter genom en icke slumpmässig insamlingsmetod. 

Intervjuobjekt har samlats genom att gå på entreprenörsträffar, arrangerade av Stockholm 
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School of Entrepreneurship och Svenska Handelskammaren, för att fråga om personer kunnat 

tänka sig att bli intervjuade. 

För att en ordentlig analys ska möjliggöras har sex entreprenörer intervjuats. Detta för att flera 

källor ger möjligheten att undersöka ur olika perspektiv samt att höja graden av generalisering 

hos urvalet. Anonymitet har utlovats i både intervjuer och enkätundersökningen i hopp om så 

ärliga svar som möjligt. 

 

Namn Ålder Bransch 
År som 

entreprenör Intervjudatum 
Längd på 
intervju 

Katrin 33 år Management consulting 1,5 år 2013-12-10 43:09 

Mats 36 år E-handel, direkthandel 10 år 2013-12-10 43:33 

Herman 31 år Digitala applikationer 0,5 år 2013-12-11 31:51 

Ann-Sofi 39 år 
Inköpsstöd- och expertis 

konsult 6 år 2013-12-11 27:53 

Filip 34 år 
E-inlärning, socialt 

nätverk 1 år 2013-12-19 40:28 

Jerry 34 år 
E-inlärning, 

utbildningsapplikationer 1 år 2013-12-19 42:23 
 

3.2.1 Intervjuer 
Den kvalitativa metod som använts för att samla in material har utgjorts av intervjuer. 

Material från sex intervjuer har samlats in där intervjuerna har varat mellan 27-44 minuter. 

Fem intervjuer har genomförts personligen och en intervju har genomförts över telefon, på 

grund av intervjuobjektets otillgänglighet. Båda författarna har närvarat vid samtliga 

intervjuer för att höja validiteten i tolkningar. Personliga möten för intervjuer har föreslagits i 

samtliga fall för att få möjlighet att kunna tolka annat än intervjuobjektets verbala svar, 

exempelvis kroppsspråk, då detta bidrar till en mer trivsam stämning och bättre tolkning av 

intervjuobjektets fullständigt uttryckta meningar. 

Intervjuer är enligt Saunders et al. (2009, s. 324) det bästa sättet att få tag i material om något 

av följande tre kriterier är uppfyllda; många frågor som ska besvaras, komplexa frågor med 

öppna svar samt att frågorna kan behövas ställas i onaturlig ordning. Samtliga dessa kriterier 

är uppfyllda i vår studie varpå intervjuer får anses som passande metodval. Det finns olika 

typer av intervjuer som passar olika former av undersökningar. Saunders et al. (2009, s. 320) 

definierar dessa som; strukturerade, semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer. För att 
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samla data genom intervjuer och besvara studiens syfte bör semistrukturerade intervjuer anses 

lämpligt som metodval enligt Saunders et al. (2009, s. 321-322) då studien syftar till att 

förklara eventuella orsakssamband och relationer mellan känslotillstånd och kreativitet. 

Ostrukturerade intervjuer används oftast vid studier av explorativ art men även 

semistrukturerade intervjuer är applicerbara vid denna typ av studie (Saunders et al., 2009, s. 

322). Under intervjuerna har vi utgått ifrån en serie frågor skapade för att titta på det av 

relevans för vår studie. Dessa frågor ger utrymme för öppna svar och ordningen på frågorna 

har varierat beroende på hur intervjun utvecklats. Följdfrågor har ställts när de öppna svaren 

inte gett tillräcklig information för att tolka intervjuobjektens uppfattningar men samma 

huvudfrågor har använts under samtliga utförda intervjuer då samtliga intervjuobjekt, enligt 

vår definition, varit entreprenörer. Genom semistrukturerade intervjuer har vi som 

frågeställare större chans att fånga upp och tolka mönster ur intervjuobjektens svar samtidigt 

som vi kan hålla frågorna inom ett tema och därför minska risken för missuppfattningar av 

frågor (Saunders et al., 2009, s. 320-321). 

 

3.2.2 Enkätundersökning 
Då det varit svårt att få tillgång till lämpliga nätverk för utskick av enkätundersökningen har 

vi, för att få ett representativt antal respondenter till studien, använt oss av snöbollssampling. 

Metoden är icke-slumpmässig och innebär att vi använt oss av kontakter för att komma åt 

lämpliga respondenter som i sin tur kan vidarebefordra enkäten till andra lämpliga 

respondenter. Detta syftar till att bilda en kedja av respondenter och urvalet blir i sin tur 

mindre styrt än om vi valt ut samtliga respondenter (Saunders et al., 2009, s. 240). Vi har även 

fått hjälp med spridningen av enkäten av företaget Entreprenör24 som sänt ut enkäten till sina 

nära 3 000 följare via det sociala mediet Twitter. Dessa val gör att vi inte kan avläsa någon 

svarsfrekvens på enkätundersökningen då vi inte vet hur många som haft chans att besvara 

enkäten. 

  

3.3 Enkätundersökningsunderlag 
Enkätundersökningen ämnar undersöka samband mellan upplevda fluktuationer i 

känslotillstånd, kreativitet och möjlighetsidentifiering i tre delar (Appendix 1). Fråga 1-4 är 

kontrollfrågor rörande ålder, kön och sysselsättning. Fråga 5-7 avser mäta entreprenörers 

upplevda möjlighetsidentifiering. De utformades för att mäta just detta i The Global 
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Entrepreneurship Report 2011, världens största entreprenörsundersökning (Kelley et al., 

2012). Frågorna är validerade av bl.a. professor Carin Holmquist, chef för institutionen för 

företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm. Fråga 8-16 avser mäta kreativitet 

hos entreprenörer. Dessa frågor har tidigare använts i flera undersökningar som avser mäta 

kreativitet (e.g. Tierney et al., 1999; Bledow et al., 2013) och bygger ursprungligen på The 

Khatena-Torrance Creative Perception Inventory (1977). Frågorna har omarbetats för att 

passa i en företagsekonomisk kontext av Ettlie och O’Keefe (1982) och sedan Tierney et al., 

(1999). Vi väljer att använda dessa frågor i en entreprenöriell kontext då de är utformade att 

användas av en chef och då entreprenörer tenderar att vara självständiga i sina företag ser vi 

det som en liknande befattning. Fråga 17-26 avser mäta nivå av positiva och negativa 

känslotillstånd hos entreprenörer. Frågorna är utvecklade från PANAS (Positive affect 

negative affect schedule) och har använts i flera undersökningar som avser mäta 

känslotillstånd (e.g. George & Zhou 2002; 2007; Baas et al., 2008; Bledow et al., 2013). 

PANAS är ett välkänt mätverktyg inom kognitiv psykologi (Rego et al., 2012) och vi 

använder oss av den utvecklade formen av testet, I-PANAS-SF (International positive affect 

negative affect short form) som är utvecklat att användas vid mindre studier (Thompson, 

2007). Vi väljer att återanvända dessa beprövade frågor då detta bidrar till att stärka 

validiteten i studien samt sparar tid och resurser vid enkätutformning (Saunders et al., 2009, s. 

382). Frågor rörande fenomenen kreativitet och känslotillstånd är översatta från engelska till 

svenska och enkäten är innan studien testad på oberoende personer för eventuella oklarheter 

vid uppfattning av frågorna (Saunders et al., 2009, s. 394). Sjugradig numerisk intervallskala 

har använts för samtliga frågor exkluderat kontrollfrågorna kön, ålder och sysselsättning. 

 

Enkäten var öppen för svar mellan 13/12-2013 och 1/1-2014 och besvarades av 55 personer 

varav samtliga entreprenörer. 

 

3.3.1 Skapande av variabler för enkätfrågor	  
För att kunna analysera vår insamlade data har vi valt att slå ihop till en sammanlagd poäng 

för frågor inom samma kategori. Samtliga frågor, exkluderat kontrollfrågor, har mätts på en 

sjugradig numerisk intervallskala och med denna förutsättning har vi kunnat skapa 

indexvariabler. Vi har adderat en respondents sammanlagda poäng rörande en kategori och 

sedan dividerat denna totalsumma med antal frågor rörande fenomenet för att få 
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respondentens medelvärde, mellan 1 och 7, för varje kategori. Detta för att vi lättare ska 

kunna utläsa förändringar i våra skapade spridningsdiagram. 

 

Exempel för kategori kreativitet: 

Jag påvisar originalitet i mitt jobb: 5 

Jag tar risker genom att komma på nya idéer i mitt jobb: 7 

Medelvärde för kategori kreativitet: (5+7)/2=6 

 

När man skapar indexvariabler är det viktigt att frågorna inom en kategori mäter samma 

variabel. Detta görs genom att ta fram en koefficient för internkorrelation mellan frågor i våra 

olika kategorier; kreativitet, möjlighetsidentifiering, positiv affekt samt negativ affekt. 

Internkorrelation råder då en respondents svar på frågor inom en indexvariabel korrelerar 

starkt med varandra. För att ta reda på om tillräcklig internkorrelation råder för frågor inom en 

indexvariabel tas vanligtvis koefficienten Cronbach’s alpha fram. Cronbach’s alpha varierar 

mellan 1 och 0, där ett värde närmare 1 innebär högre korrelation mellan frågorna i en 

indexvariabel och alltså en högre reliabilitet för att respondenten uppfattar att frågorna avser 

mäta samma fenomen. Olika värden på Cronbach’s alpha accepteras beroende på inom vilka 

områden frågorna ämnar mäta. Inom psykologi ses en internkorrelation över 0,8 som idealt 

och runt 0,7 som acceptabelt (Weiner & Craighead, 2010, s. 1449). 

 

3.3.2 Analys av enkätsvar 
De 55 enkätsvaren har sammanställts och behandlats statistiskt i Microsoft Excel. För att 

kunna besvara frågeställningen har korrelation- och regressionsanalyser gjorts mellan 

beroende och oberoende variabel. Även t-värden, p-värden och förklaringsvärden har tagits 

fram för att kunna se resultatens signifikans och därmed om resultaten är beskrivande för 

verkligheten. Då uppsatsen ämnar undersöka om fluktuationer i känslotillstånd ökar 

entreprenörers kreativitet är, när regressionsanalyser görs, känslotillstånd den oberoende 

variabeln och kreativitet och möjlighetsidentifiering de beroende variablerna. 

Förklaringsvärdet, eller determinationskoefficienten som det också heter, för en korrelation 

kan anta ett värde mellan 1 och 0 och berättar hur stor del av variansen i den beroende 

variabeln som kan förklaras av variansen i den oberoende variabeln, där 1 innebär en 100 

procents förklaring. Korrelationskoefficienten förklarar två variablers samband genom 
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riktning och styrka. Värdet kan variera mellan -1 och 1 där värdet, ju lägre eller högre det är, 

anger negativ eller positiv korrelation. 

En regressionsanalys tar fram en ekvation som skapar lämpligast tänkbara regressionslinje 

mellan analyserade värden. Respondenternas värden har satts in i ett spridningsdiagram där 

regressionslinjen visar lämpligast utveckling av förhållandet i varians mellan diagrammets två 

variabler.  

 

Ett högre förklaringsvärde visar att en oberoende variabel påverkar en beroende men för att 

mäta signifikansen i studien har vi även valt att ta fram p-värden för de observerade 

korrelationerna. P-värdet anger sannolikheten att få samma resultat i undersökningen, 

förutsatt att det inte förekommer något samband mellan de två undersökta variablerna. Ett p-

värde på 0,05 innebär således att det är fem procents chans att man fått de resultat man fått 

fastän att en korrelation ej råder. Ju lägre värde ett p-värde antar desto större signifikans råder 

i resultatet. 

 

Då vi behövt få fram ett mått på fluktuationer i affekt vi använt oss av ett mått som tidigare 

använts för att undersöka just fluktuationer i affekt (Bledow et al., 2013). En respondents 

medelvärde i positiv affekt multipliceras med medelvärde i negativ affekt för att få fram en 

produkt som ökar ju högre faktorerna, i form av positivt och negativt medelvärde, är. Då 

standardavvikelsen för medelvärdet för positiv affekt i denna studie är betydligt lägre än 

medelvärdet för negativ affekt ses denna mätvariabel som representativ då skillnader i negativ 

affekt kommer innebära större effekter på produkten, d.v.s. mätvariabeln fluktuationer i 

affekt. Högre medelvärden i bägge känslotillstånd leder således till ett högre värde på 

fluktuationer samtidigt som lägre medelvärden leder till ett lägre värde. Vid högt medelvärde 

på positiv affekt och lågt medelvärde på negativ affekt kommer fluktuationsvärdet att anta ett 

lågt värde då några påtagliga fluktuationer inte existerar. 

 

Det är enligt tongivande forskare inom området kreativitet svårt att analysera vilken påverkan 

känslor och humör tenderar att ha på kreativ förmåga. Effektstorlekar kan variera beroende på 

många andra faktorer inom dessa två komplexa fenomen (Baas et al., 2008). 

Korrelationskoefficienter, för variabler undersökande dessas två fenomen, kan därför variera 

mycket beroende på andra faktorer men riktlinjer för vad korrelationskoefficienten säger har 

tagits fram. Cohen (1988) föreslog att korrelationskoefficienter, inom beteendevetenskap, 

över 0,5 bör ses som starka, de runt 0,3 som måttliga och de runt 0,1 som svaga. McGrath och 
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Meyer (2006) menar att 0,37, 0,25 och 0,1 är lämpliga riktlinjer för att bestämma styrkan i en 

korrelationskoefficient undersökande känslor och humörs påverkan på fenomen som 

kreativitet. 

 

Matriser över deskriptiv statistik har skapats och presenteras i detta arbetes resultatavsnitt för 

att underlätta härledningar både för oss själva och för läsaren. Matris 1 berättar värden för 

enkätundersökningens medelvärden, standardavvikelser samt värden på internkorrelation för 

indexvariablernas besvarade frågor. Matris 2 berättar korrelationskoefficienter, 

förklaringsgrader, t-värden samt p-värden för de undersökta sambanden. 

 

3.4 Utformning av intervjufrågor	  
Det teoretiska ramverk som presenterats har legat till grund för utformningen av de 

intervjufrågor vi använt oss av (Appendix 2) för att få en förståelse för våra intervjuobjekts 

kreativitet, möjlighetsidentifiering och känslotillstånd. 

 

De inledande frågor som ställts har dels syftat till att få en uppfattning om respondenternas 

bakgrund så att vi lättare ska kunna skapa en förståelse kring intervjuobjektens svar på frågor 

rörande vår forskningsfråga. De inledande frågorna syftar även till att få intervjuobjektens att 

djupare sätta sig in i tidigare upplevda situationer, för ett mer korrekt återberättande.  

Resterande frågor ämnar dels indikera till vilken grad respondenterna demonstrerar kreativitet 

i drivandet av verksamheten, kreativitet i möjlighetsidentifieringen, och känslotillstånd. Fyra 

huvudområden, baserade på Amabiles (1997) definition av kreativitet inom entreprenörskap, 

användes som riktlinjer för att underlätta tolkningen av kreativitet. Dessa huvudområden är 

produkten/tjänsten, marknaden, processer såsom produktion och leverans, och attraherandet 

av resurser såsom finansiering. Både kreativitet i drivandet av verksamheten, samt 

möjlighetsidentifieringen, analyserades löst utifrån dessa riktlinjer. En entreprenör som 

exempelvis tagit en etablerad produkt till en helt ny målgrupp (marknad), och sedan kommit 

på originella smarta marknadsföringslösningar (process), kan ge oss indikationer om att 

kreativitet var en viktig del av möjlighetsidentifieringen och även i drivandet av 

verksamheten. Frågorna “när kom du senast på något som utvecklade verksamheten?” och 

frågan “när var senast du kom på något kreativt?” används för att se huruvida 

respondenterna själva associerar kreativitet med drivandet av verksamheten. Vissa frågor 
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undersöker även hur företagsidén har utvecklats sedan start, vilket kan ge indikationer på hur 

viktigt entreprenörens kreativitet har varit under hela den entreprenöriella processen. 

 

För att undersöka respondenternas känslotillstånd har direkta frågor som exempelvis “Kan du 

ibland känna att du är i ett och samma känslotillstånd under längre perioder eller upplever 

du pendlingar mellan känslotillstånd på kortare sikt?” använts för att få en förståelse för 

respondenternas självupplevda känslotillstånd. Vidare har tolkningar gjorts vid andra frågor 

där det framgår att respondenterna beskrivit perioder som präglats av positiva eller negativa 

känslotillstånd. Indikationer om känslotillstånd före grundandet av verksamheten kan ge insikt 

om påverkan på entreprenörens möjlighetsidentifiering. Indikationer om känslotillstånd under 

drivandet av verksamheten kan ge indikationer om påverkan på kreativitet generellt. 

                                         

3.5 Metodvalens begränsningar 
Valet av kvalitativ datainsamling grundar sig i att fenomen som kreativitet och känslotillstånd 

är mycket komplexa och därför svåra att mäta och utläsa. Detta innebär att vi under 

intervjuerna delvis behövt tolka respondenternas svar för att utläsa huruvida de är, enligt vår 

definition, kreativa, och hur deras känslotillstånd varit vid olika situationer. Båda författarna 

till denna uppsats har vid samtliga intervjuer närvarat och uppfattat samma indikationer från 

respondenternas svar vilket minskar sannolikheten till feltolkningar. 

Däremot kan den situation eller det känslotillstånd respondenterna befinner sig i vid 

intervjutillfället kan leda till vridna svar p.g.a. att respondenterna tar en socialt önskvärd roll. 

Detta innebär att respondentens svar kan påverkas av hur denne vill bli uppfattad av sin 

omgivning och därmed ge en positiv bild av sig själv (Saunders et al., 2009, s. 327). Då 

studien ämnar undersöka fenomenet kreativitet, något gemene man antas associera med en 

positiv egenskap, kan respondenter ha försökt framställa sig själva som mer kreativa än vad 

de egentligen är. 

 

Den kvantitativa undersökning som genomförts i enkätform bygger på vedertagna och tidigare 

validerade frågor för att få så trovärdiga och mätbara svar som möjligt. Detta eliminerar dock 

inte sannolikheten att enkätrespondenter anger ett svar som kanske inte stämmer överens med 

verkligheten då samtliga frågor besvaras med självuppfattade värden. Enkätfrågor 

undersökande känslotillstånd ger oss möjligheten att undersöka grad av positiv och negativ 

affekt. Dock så kan vi ej direkt avläsa samspelet mellan dessa, då vi ej genomfört en 
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longitudinell studie och därför inte kan mäta skillnader, utan endast analysera medelvärden 

för “en vanlig vecka”. Vi kan därmed inte direkt undersöka fluktuationer i känslotillstånd, 

såsom i studien av Bledow et al (2013), utan får anta att fluktuationer i känslotillstånd innebär 

att respondenter upplever olika nivåer av negativ och positiv affekt under “en vanlig vecka”. 

 

Enkäten har syftat till att besvaras av entreprenörer snarare än egenföretagare som verkar i en 

mindre entreprenöriell kontext. Då vi använt oss av snöbollssampling samt fått hjälp av 

företaget Entreprenör24 med distributionen av enkäten kan vi inte vara säkra på att de som 

besvarat enkäten har entreprenöriella drag. Vi utgår ifrån att majoriteten som besvarat enkäten 

dock är entreprenörer då samtliga har fyllt i entreprenör som sysselsättning samt att företaget 

som hjälpt oss med distributionen vänder sig mot entreprenörer. 
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4. Resultat och Diskussion 
Vad som följer är en presentation av de resultat vi genom intervjuer och enkätundersökning 

tillförskaffat oss. Först presenteras och analyseras intervjudata löpandes och sedan 

presenteras deskriptiv data från enkätresultat i diagram. Dessa diagram analyseras sedan 

och samband placeras i den teoretiska modell som presenteras tidigare. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattande analys av studiens resultat. 

 

4.1 Intervjustudie 
Sex entreprenörer intervjuades; Katrin, Mats, Herman, Ann-Sofi, Filip och Jerry. Varje 

intervjurespondent har delats upp och diskuteras efter indikationer på kreativitet, 

möjlighetsidentifiering inkluderat, och fluktuationer i känslotillstånd. 

 

4.1.1 Katrin 
Kreativitet 

Katrin startade sitt företag för ett och ett halvt år sedan. Företaget arbetar med konsulttjänster 

för strategiska CSR-frågor. Det är svårt att bedöma hur nyskapande idén är, hypotetiskt skulle 

hon kunna läsa en instruktionsbok för hur CSR kan involveras i organisationers strategi och 

sedan sprida vad hon läst i boken till hennes kunder, d.v.s. inget behov att komma på idéer 

själv. Vi upplevde det som att den kunskap hon baserade sin konsultering på behövde 

kompletteras med en hög grad av egna bra idéer. Tjänsten hennes företag byggde på, innebär 

att hon måste förstå sin kunds behov, förstå hur olika aspekter av CSR kan tillgodose kundens 

behov, och förstå hur man praktiskt kan anpassa och implementera olika aspekter av CSR. 

Möjlighetsidentifieringen, att upptäcka tjänsten att sälja strategiska CSR konsulttjänster, 

behövs det möjligtvis inte en hög grad av kreativitet för att komma på. Däremot kräver 

identifieringen av en marknad och själva processen av tjänsten en högre grad av kreativitet. 

Med marknad syftas att hitta kunder. Något som Katrin sa var den stora utmaningen. Med 

process syftas att “tillverka tjänsten”. Med andra ord, att förstå kundens behov och komma på 

lämpliga lösningar för att tillgodose behoven, något som kan kräva en hög grad av kreativitet. 

Exempelvis sa Katrin att hon “väljer att inte lägga in fyra saker på hemsidan som säger: det 

här gör jag”, för att det kan variera så otroligt mycket. Hon förklarar vidare “det är något 

som jag både upplever som ett problem, samtidigt som det är skönt att inte ha det så”. 
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Dynamisk affekt 

Vi fick svaga indikationer på att Katrin upplevde höga fluktuationer i affekt innan starten av 

företaget. Hon beskrev att hon kände en viss ångest över tankarna att hon behövde testa att 

starta eget för att hon annars skulle gått runt resten av livet och funderat på vad som hade hänt 

om hon hade testad på entreprenörskap. Anledningen till att hon valde att starta företag ansåg 

hon vara ovannämnda, i kombination med att idéer växte fram på sina tidigare jobb. Gällande 

dynamisk affekt i vardagen fick vi tydligare indikationer. Hon upplevde fluktuationer i affekt 

framförallt första året [gjorde vågrörelser med handen].  Katrin menade även att det var 

jobbigt att parera den berg- och dalbana (av känslor) som kunde hända under en dag, detta är 

dock inte lika påtagligt i dagsläget. Fluktuationer i affekt indikeras främst vid 

implementeringen, snarare än vid möjlighetsupptäckten av den huvudsakliga idén. Detta 

indikerar på ett större behov av kreativitet vid utförandet av tjänsten, och vid identifierandet 

av potentiella marknader. Specifikt stora fluktuationer vid första året hänger samman med ett 

större behov av att hitta kunder då, jämfört med i nuläget. Erfarenheten Katrin fick från 

processen att utföra tjänsten under det första året kan möjligtvis underlätta processen vid 

senare tjänster, vilket kan ge ett lägre behov av kreativitet, därav mindre fluktuationer i affekt. 

 

4.1.2 Mats 
Kreativitet 

Mats har drivit sin verksamhet sedan 2003 och företaget arbetar med marknadsföring och 

försäljning av produkter via direkthandel eller e-handel. Verksamheten kan enligt Mats liknas 

vid franchising, där en huvudsaklig producent står för utvecklingen av nya produkter och 

paketeringen. Mats organisationsstruktur består av nätverk av enskilda firmor som samverkar 

för att sälja produkter via direkthandel, som ursprungligen innebar exempelvis kataloghandel, 

men på senare år övergått till e-handel. Själva produkterna som säljs styrs utifrån producenten 

och fokuserar främst på hälsoprodukter. Möjlighetsidentifieringen, den huvudsakliga idén, 

fick han genom kontakt med bekanta. 

 

“Jag såg det här via en bekant, en kollega till mig [...] Den här verksamheten är 
ju en ganska gammal modell i grunden. Jag hade tittat lite på andra marknader 
och visste att det här kommer att bli stort. Och många som kände till den här 
branschen sa att e-handel kommer bli dominerande, i alla fall på vissa typer av 
produkter. Så det var det som gjorde att man hängde i början [...] Konceptet är en 
färdig affärsmodell, den har inte utvecklats så mycket. Men verksamheten har 
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utvecklats enormt. Direkthandel är som en franchisemodell, som en 
Mcdonaldsrestaurang, fast det kostar inte så mycket.” 

 

Finansiellt krävs det inte mycket för att starta verksamheten och därmed behövs ingen 

kreativitet för att attrahera resurser. Mycket av implementeringen av verksamheten fanns det 

utbildningsmaterial till, “Det finns ett utbildningssystem som man jobbar med som är väldigt 

värdefullt.” Det kreativa elementet i verksamheten verkade ligga i marknadsföringen, som 

kan tolkas som en tjänst som Mats verksamhet erbjöd tillverkaren av produkterna. Den 

huvudsakliga idén liknades vid ett franchisekoncept, vilket enligt Amabile (1997) inte kräver 

kreativitet. Någon annan beskriver vad du ska göra, och sedan implementerar du det. 

Möjlighetsidentifiering behövs därmed inte, någon annan leder dig till möjligheterna. 

Kreativitet behövdes istället, i likhet med Katrins tjänst, vid implementeringen av 

verksamheten då marknadsföring är en viktig del av det dagliga arbetet. 

Det övergripande temat i intervjun var vikten av social förmåga, något Mats tydligt menade 

 handlar om “people skills”, för att komma på idéer och dela upp arbetsuppgifter. Vikten av 

varje enskild persons kreativa förmåga blir därmed mindre, utan att det behöver innebära att 

tjänsten, marknadsföringen, blir sämre utförd. “Bästa idéerna kommer man fram till 

tillsammans. Det är ofta någon som har någon grundidé. Det här med att man klickar idéer 

själv i sin kammare, det fungerar inte riktigt så.” Vikten av social förmåga var även det som 

kom på tal vid frågan om när han gjorde något kreativt senast. “Jag tycker mig komma på lite 

saker hela tiden. Senast jag kommit på något… jag har jobbat med många personer som inte 

orkat med rent emotionellt. Det blev tufft, det kom andra saker in i bilden. Jag har hela tiden 

försökt ha lite kontakt med dem här. Så det är en sak som har klickat. Och några av dom 

kommer igen.” För att kontrollera att respondenten uppfattat frågan korrekt ställdes 

följdfrågan om han har lätt att se möjligheter. 

 

“Jag har haft nytta av att hjälpa folk att se möjligheter. Som ofta är ganska 
uppenbara men som inte alltid alla ser. Ibland måste man visa möjligheter. Man 
tror andra ser dem men de gör det inte. Jag vet inte varför. Man måste vara den 
här som kastar ut visionen, det har blivit lite min roll. Men min mentor, hon som 
jobbar i Stockholm, hon har gjort likadant med mig. Så jag har haft förmånen att 
alltid jobba med personer som är ett steg före i tänket, och det är nästan 
avgörande.” 

 

Vår uppfattning var att respondenten var mycket driven som person och hade idéer till 

marknadsföringen. Idéerna i sig verkade uppkomma ur samarbete i de nätverk av enskilda 

firmor som samverkade för en gemensam slutprodukt. Vi fick inga exempel på idéer som 
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Mats, eller hans grupp, kommit på. Snarare fick vi indikationer på att implementeringen av 

existerande idéer verkade vara av störst vikt.  

 

“En vanlig arbetsdag handlar mer om fokus och målsättning än om mycket hårt 
arbete. Man kommer otroligt långt med lite passion och fokus. Tidsinsats är inte 
avgörande då” 

 

Mats lade ned i genomsnitt tio timmar per vecka och hade en huvudsaklig sysselsättning vid 

sidan om. Trots det hade han haft en omsättning på runt 100 000 kr i månaden, och en 

inkomst på runt 200 000kr per år. “Jag har en liten verksamhet jämfört med andra, man har 

lite olika nivåer.” Det indikerar att kortsiktig finansiell framgång inte behöver vara beroende 

av enskilda entreprenörers kreativa förmåga, om vår uppfattning om Mats kreativitet är 

korrekt. 

 

Dynamisk affekt 

Vår bedömning är att Mats inte indikerade några större fluktuationer i affekt, varken innan 

start eller under drivandet av verksamheten. “Jag är som person ganska så här [platt linje 

med handen], och har lätt för att vara ganska positiv och se möjligheter. Men jag har jobbat 

med många som har... det är ganska vanligt att det blir väldigt så här [vågrörelser med 

handen].” Överlag fick vi indikation på relativ stabil positiv affekt. Vissa indikationer på 

affekt var något motsägelsefulla.  Bland annat sa Mats, “jag gillar att vara ganska fanatisk. 

Man får inte vara för ambitiös på vanliga jobb. Vet inte om jag skulle klara det [...] man 

kommer otroligt långt med lite passion och fokus”. Det indikerar hög positiv affekt, vilket 

motsäger vår uppfattning om hans uppfattning att han var ganska neutral i affekt. Möjligtvis 

är hedonisk ton (Baas et al., 2008) inte det optimala för att förklara passion och fanatism. Vid 

frågor med syfte att fånga upp eventuell negativ affekt fick vi indikationer på att det var 

sällsynt och att olika åtgärder fanns tillhands. 

 

“Jag har tillgång till utbildningsmaterial och mitt team och mina mentorer. Det 
gör att man kommer upp på banan igen om man dippar [...] Jag känner mig lugn 
ofta. Har haft väldigt bra support. Har haft två mentorer hela vägen med större 
verksamhet. Känner mig alltid lugn när jag pratat med dem.” 
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4.1.3 Herman 

Kreativitet 

Hermans startade verksamheten i Augusti 2013. Den huvudsakliga idén, 

möjlighetsidentifieringen, är en musikskaparapplikation för surfplattor. Detta tolkar vi som 

nyskapande då ingen liknande produkt finns på marknaden. Produkten var inte 

färdigutvecklad ännu så hur nyskapande produkten blir återstår att se. 

 

“Just nu försöker jag bara få fram en prototyp som skapar värde för folk. Vad vi 
gör sen, eller om två år, eller hur mycket den säljer, det har jag ingen aning om. 
Och folk som påstår att de har det, då är det inte start-up, det är också en viktig 
skillnad. Om man gör en business, som att starta restaurang eller kopierar något 
som redan existerar, visst då finns det så pass mycket data. Då kan man gå till 
dem på andra sidan gatan och jämföra. Då kan man göra en modellering eller gå 
till banken och låna pengar. Investera och exekutera. Så om det bara handlar om 
execusion så är det ingen start-up. Start-up handlar om att utforska något som 
inte har gjorts förut.” 

 

Möjlighetsidentifieringen var inte helt klar innan verksamheten startades. Idén till 

applikationen hade långsamt formats sedan ett par år tillbaka. Men utöver detta var inget 

hugget i sten. 

 

“Nu jobbar jag fulltid med full energi på att starta ett nytt bolag. Men vad de var 
just då var helt oklart, apropå att inte ha något idé. Så det första jag började med 
var att blogga att jag letade efter co-founder. Jag hade lite olika idéer och var 
inne på rekrytering som tema ett tag, men efter ett tag kom jag tillbaka till att det 
var faktiskt musikappar som jag brinner för, som jag kan massor om, som jag tror 
det finns en bra tajming att göra något av det.” 

 

Framförallt beskrev respondenten attraheringen av medarbetare till verksamheten som den 

stora utmaningen, något som enligt Amabile (1997) kan behöva innovativa lösningar för att 

tillskaffa sig. 

 

“En annan sak som är otroligt energikrävande är hur man hittar och engagerar 
bra folk. Apropå att det här med att team är så viktigt. Den grejen är så otroligt 
svårt - men är jämbördigt med att det är värdefullt. Ur en investerares synvinkel 
skulle jag säga att det är bättre att investera i ett bra team än en enskild 
entreprenör som inte har förmågan att bygga team.” 

 

Att endast sätta in en annons på arbetsförmedlingen och sedan anställa lämpliga personer är 

inte speciellt kreativt. Kreativitet för att attrahera resurser, finansiella eller sociala, syftar till 
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idéer för att hitta och sedan bedöma personer, vilket kräver kreativitet för se möjligheter i 

kombination med personer och verksamheten (Amabile, 1997; Shane, 2003, s. 42). 

På frågan vad han spenderar mest energi på dagligen blev svaret i princip kreativ 

problemlösning. Översatt till vår definition av kreativitet motsvarar det implementering. 

 

“Det är det diffusa problemlösandet. Ältandet. Men det är därför jag tycker det är 
roligt också. När man är ingenjör så får man lära sig att lösa väldefinierade 
problem och det tycker jag är skittråkigt. Så fort det är något som är ganska 
tydligt så är det bara en arbetsinsats att ta sig från a till b. Men det är tydligt vad 
b är. Men jag gillar sådana här grejer som namngivning t.ex., som är ett jävligt 
diffust problem som ingen riktigt vet hur man ska ta sig an. Men det är 
energikrävande.” 

 

En vanlig arbetsdag var för Herman inte något han ansåg fanns. Alla dagar såg olika ut 

beroende på vad som skulle arbetas med. Variation i arbetsuppgifter behöver i sig inte 

innebära kreativitet men många av de arbetsuppgifter som beskrev tyder på ett behov av nya 

idéer. 

 

“Det finns ingen vanlig arbetsdag [...] Om man sitter och jobbar i projekt t.ex. för 
att designa en produkt, då blir det väldigt konkret. Men de flesta grejer jag gör är 
väldigt okonkreta.” 
 
“Som nu t ex har jag namn och branding och sådana grejer. Otroligt svårt att 
göra, för sig själv också. När drar man vidare, när är man nöjd, vem tar man 
input ifrån . Det är otroligt svårt [...] i förrgår satt jag hela dagen typ och bara 
försökte aktivt jobba på namn, och ibland känns det som man inte kommer 
nånstans. Men man måste bara köra på.” 
“Det här med kreativitet är lite… Generellt tycker jag det saknas en bra definition 
av kreativitet. Många pratar såhär, när det sitter på sina jobb: jag skulle vilja 
jobba med något kreativt, och då tror de att de handlar om att sitta och rita 
saker.” 
 
“Lös det här problemet på ett metodiskt sätt som redan är väldefinierat, typ som 
att sitta på ett löpandeband och montera ihop saker, är ju noll kreativt. Men jag 
menar, jag kommer ingen vart om jag inte är kreativt. Jag sitter ju inte här med 
någon bok… Step 5 - download reports! Det är ju i och för sig, det har jag fått 
lära mig, man måste titta på datorn”. Men det här med namngivningsprocessen 
är ju otroligt kreativt i så fall, det har ju inga regler. Och bara när vi designar 
produkten, den är ju totalt kreativ. Den finns inte än, och ingen annan har gjort 
den.”  

 

På frågan när han kom på någon idé som utvecklade verksamheten kom svaret snabbt, 
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“Det gjorde jag nyss. Precis innan ni kom”. Behovet av kreativitet ser ut att fortsätta vara 

påtagligt framöver. På frågan vilka målsättningar han har svarade han, 

 

“Inga alls. Det är med att skriva affärsplan, det är bara skitsnack. Folk som sitter 
och planerar fem år in i tiden för vilken revenue de ska ha då, det är bara att 
lägga ned. Min modell i entreprenörskap handlar om att man står på en punkt och 
så analyserar man vad man har för resurser och möjligheter i det fallet. Och så 
jämfört man det med... det är det här som blir teoretiskt lite konstigt, vissa fattar 
det här intuitivt och vissa fattar inte alls.” 

 

På frågan om han upplever att fokus ligger på att komma på nya idéer på nya idéer eller på 

implementering av existerande idéer, svarade han, “Tidigare idéer? Mina idéer i så fall”. 

 

Dynamisk affekt 

Respondenten uppvisade mycket tydliga indikationer på dynamisk affekt, framförallt i 

implementeringen. Den huvudsakliga idén växte fram under respondentens ex-jobb som han 

gjorde på ett företag han sedan skulle återvända till som konsult för strategifrågor. Han sa att 

det “fanns inte tillräckligt med utrymme och aggression där. Bestämde mig då för att starta 

något själv istället.” Något som indikerar i viss mån negativ affekt. I det dagliga arbetet fanns 

det tydliga indikationer på hög negativ och hög positiv affekt. 

 

“Det är därför jag tycker det är viktigt också att säga: Nu ska jag starta det här 
företaget. Det kommer vara svårt, det kommer ta tid, det kommer vara svårt att 
motivera sig själv ibland. Man måste säga nej till andra grejer. Man kan inte lalla 
runt på ett vanligt jobb och tro att de stora idéerna och progress ska komma per 
automatik. Man måste bestämma sig för att: Jag jobbar på det här. Ibland kanske 
man bara sitter och tittar ut i luften och känner, vad ska jag göra nu. Jag har 
ingen idé, jag har inga anställda, jag har inga pengar, jag har inget namn - jag 
har ingenting! Då får man bara försöka pusha på nått håll och lita på att det är 
en del av processen, som är otroligt svår i start-up fasen!” 

 

Herman menade att det hans känslotillstånd kunde variera väldigt mycket mellan positiva och 

negativa men att det för honom var viktigt att försöka fokusera på slutprodukten då dåliga 

dagar kommer att komma vare sig man vill det eller inte. 

 

“Många brukar hålla med om det här. Jag brukar fråga folk om de känner så. 
Start-up är en otroligt intressant berg- och dalbana. Så var det på {tidigare 
entreprenörsprojekt}. Det spelar ingen roll hur bra det går nästan. Vissa dagar 
känns det som att det går så jävla dåligt [...] Så att det känns som att man går 
bakåt. Och vissa dagar känns det som att man kommer ta över världen. Och 
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förhoppningsvis, om det känns som att det kommer gå åt helvete för många dagar 
av månaden, då ska man lägga ned och göra något annat förmodligen. Men det är 
en otrolig berg- och dalbana, så brukar jag känna. Igår så tyckte jag det var hur 
fett som helst, då var det Yeah! Vilka framsteg! Bara kötta på! Och sen bara 
känns det som man står stilla. Och jag tror att man måste kunna deala med den 
känslan att vissa dagar händer ingenting, och vissa dagar ramlar några grejer in 
som man kanske jobbat på länge. Det kan kännas hopplöst t.ex. med hireing. Man 
intervjuar 50 pers, sen så anställer man ingen i slutändan. Då känns det som man 
sitter där och allt är förgäves. Men det är bara en del av den processen. Tyvärr 
måste man gå igenom den för att kunna hitta rätt folk.” 

 

Respondenten tillägger att, enligt vår tolkning, hög negativ affekt är något som han tycker är 

jobbigt, men som inte sänker hans livskvalité. 

 

“Det är inte så att man går igenom en tung period under tiden och sen när man 
lyckas så är det kul. Det är jävligt roligt under tiden. Jag gillar att det är så. När 
du har ett vanligt jobb ligger du och lallar lite runt en medelnivå. Jag älskar 
känslan av att det här är åt helvete och jag kommer ta över världen nästa dag. 
Det tycker jag är asfett. Jag tycker det blir mycket mer roligt då.” 

 

Beskrivningen stämmer något överens med Mats beskrivning av att han inte hade utrymme att 

vara fanatisk på ett vanligt jobb. Båda uppgav att de känt ett stort behov av att syssla med 

något fullt ut. Skillnaden var att Herman indikerade tydliga fluktuationer i affekt, medan Mats 

indikerade en mer jämn nivå med vissa inslag av stark positiv affekt. Herman, som hade 

erfarenhet från tidigare entreprenörskapsföretag, menade även att vilken fas man befinner sig 

i, påverkar fluktuationerna i affekt. “Det är väldigt olika beroende på vilket stadium man är i. 

Om det är första veckan eller första året. Det är som natt och dag, första veckan jämfört med 

första året.” Detta något som stämmer överens med Baron (2008), som menar att högre 

osäkerhet, vilket upplevs i början enligt Herman, leder till större påverkan från affekt på 

kognitionen. 

 

4.1.4 Ann-Sofi 
Kreativitet 

Verksamheten grundades för snart sex år sedan. Den huvudsakliga idén är konsulttjänst eller 

inköpsstöd för säkerhet, avfall, parkering och städning. Vid intervjutillfället hade de tolv 

anställda och tre inhyrda konsulter. Fyra personer var tillsammans grundare, något vi från 

tidigare intervju fått indikation kunde vara underlättande för idéskapande. Indikationer på 

kreativitet för möjlighetsidentifieringen är svårt att bedöma. Respondenten har en bakgrund 
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som distriktschef i säkerhetsbranschen. Via den anställningen träffade hon de andra 

grundarna. Tillsammans med de andra växte idén till att starta eget fram. “Vi såg möjligheten 

att ta med kunskapen för att hjälpa kunder hantera säkerhetslösningar” Tjänsten i sig är svår 

att få indikation om hur nyskapande den är. 

I det dagliga arbetet fick vi indikationer om att viss form av rutinarbete var involverat, även 

om uppgifterna var varierade. På frågan vad som kännetecknade en vanlig dag, 

 

“Möten...eftersom jag är konsult så är det en del konsulttid. Sen är jag ju VD så vi 
har ganska mycket personalfrågor, budgetarbete och den typen. Men övervägande 
vad jag lägger mest tid på är jobb åt kund, och sälj. Kundfokuserat!” 

 

Indikationer på hög kreativitet i det dagliga arbetet var inte framträdande, såsom i Hermans 

beskrivning av vardagen. Hennes verksamhet har funnits längre och lämnat den inledande 

fasen, där behovet av kreativitet för att lösa problem vid implementeringen var större. 

Däremot verkade hon mycket optimistisk och driven. 

 

“Problem...finns det problem? Jag ser möjligheter. Jag tror, om man ska säga 
generellt för entreprenörsföretag och för oss, så är det alltid att prioritera. Sälj är 
en fråga som är viktig. Så man alltid har ett tillräckligt inflöde av kunder. Vi är ju 
så pass stora nu så vi har samma problem som även stora företag kan ha. Det 
strukturella internt och så.” 

 

Även i perioden direkt efter starten verkade mycket fokus ha legat på försäljning, något som 

kan öka behovet av kreativitet för att hitta marknader att sälja på. Hon nämner att de 

fokuserade på fel marknader i början, men hittade en bättre marknader med fler potentiell 

kunder eftersom. “Vi byggde alldeles för mycket förutsättningar innan vi testat produkten. 

Helt andra kunder än de vi trodde.” 

Numera ligger mer fokus på att utföra tjänsterna, något som kan kräva varierande grad av 

kreativitet. Erfarenhet och god kunskap kan minska behovet av att komma på mycket nya 

idéer vid utförande av konsulttjänsten. Respondenten beskrev verksamheten som know-how, 

vilket indikerade att förmedlandet av kunskap, snarare än att för varje kund utarbeta påtagligt 

annorlunda lösningar. Mycket av idéskapandet kom i grupp, vilket även Amabile (1997) och 

även alla tre tidigare respondenter indikerade var viktigt för att understödja kreativa lösningar 

och idéer. 

 

“Man är aldrig ensam. Det är ju en gruppgrej. Det allra roligaste är när vi har 
personal som kommer med grejer, då tänker jag: Wow, det här kommer bli 
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jättebra! Så även om jag anser att jag varit med, som den senaste gången jag 
bidrog, då är det ju inte jag själv, för en idé är aldrig någonting förrän den är 
genomförd. Alltså det är genomförandet. Jag brukar säga, sälj först - leverera 
sen. Du kan alltid leverera, det svåra är att bära ut saker. I vår värld.” 

 

 

Dynamisk affekt 

Vi fick inga indikationer på dynamisk affekt vid möjlighetsidentifiering av huvudsakliga idén, 

exempelvis att jobbet var tråkigt eller frustrerande i kombination med andra positiva 

händelser. Att det var relativt lång tid sedan verksamheten startades kan spelat in. I det 

vardagliga arbetet med verksamheten fick vi indikationer på variation i positiv affekt överlag. 

Ann-Sofi verkar inte präglas av dynamisk affekt. 

 

“...Känslor?...Bra fråga...det finns väldigt mycket. Jag trivs otroligt bra med det 
jag gör. Sista året har jag haft ett väldigt tryck på mig och vi är inne i en 
expansionsfas. Av eget val har vi ett väldigt väldigt högt tempo. Men samtidigt en 
känsla av frihet och lycka. Det är av eget val jag gör det.” 

 

På frågan om varje dag var rolig överlag gavs följande svar, 

 

“Det skulle jag nog vilja säga. Jag kan ha dåliga dagar men det beror nog inte 
oftast på arbetet. Jag kan ha olika känslor kring delägarskapet, eftersom vi är 
ändå fyra stycken som ska med och tycka saker. Eller i personalproblematik. 
Kommer precis ifrån ett möte där vi har en anställd som har problem och sådär. 
Och sådana grejer tar ju i mig, eller sådant som är negativt. Men det 
övervägande generellt är en glädje kopplad till mitt yrkesval.” 

 

Direkt efter starten av verksamheten verkade negativ affekt vara mer påtaglig. Något som kan 

hänga ihop med ett högre behov av kreativitet. 

 

“Det är lite som att stå på tian för att hoppa, och basängen är tömd på vatten. 
Och vaktmästaren står och fyller på med vatten, och kanske skulle det bli 
tillräckligt med vatten innan man skulle hoppa. Man gick från höga löner, och 
man hade familj och hus och alla fyra. Det är klart att det vart tufft, vi hade ingen 
investering ingenting. Det är klart, det var ju en jätte jobbig tid.” 

 

Numera verkade negativ affekt vara relativt låg överlag. De dåliga dagarna var oftast 

kopplade till externa händelser utanför verksamheten. Anledningen till uppkomsten av negativ 

affekt antog Bledow et al (2013) inte skulle påverka hur det specifika känslotillståndet 

påverkade kognitionens informationshantering. 
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“Jag är ganska generellt lycklig faktiskt. Fan jag har ju det skitbra! Det låter 
kanske jätteflummigt, men det är väldigt sällan jag känner mig...när jag inte är 
glad då handlar det om att någon gått bort eller att någon är sjuk.” 

 

4.1.5 Filip 
Kreativitet 

Filip har drivit sitt företag i snart ett år. Verksamheten tillhandahåller tjänsten läxhjälp genom 

interaktiv inlärning via webbkamera. Den huvudsakliga idén indikerar nytänkande då tjänsten 

löser ett stort problem som tidigare uppstått vid liknande tjänster. Med hjälp av en 

webbkamera kan kunder interagera med läxhjälpare på ett kostnadseffektivt (tar bort 

transportkostnader) och intuitivt sätt (skriva på papper istället för tangentbord vid 

matematikinlärning). På frågan när han kom på något kreativt senast svara han dagligen. Mest 

kreativ implementering upplevde han precis i uppstartsfasen, nu behövde mer fokus ligga på 

att utföra mindre kreativa uppgifter i tid. För att hålla fokus och inte få tankarna att sväva iväg 

i fler idéer använde han sig av meditation och träning på morgonen, något som han upplevde 

fungerade helt okej. Ett problem han upplevde, i likhet med de andra entreprenörerna som 

grundat sin verksamhet ensamma, var saknaden av någon att bolla idéer mer. 

 

Dynamisk affekt 

Filip upplevde mycket frustrationer vid sin tidigare anställning och mådde bitvis väldigt 

dåligt. “Jag hade 100 olika idéer som jag inte fick igenom”. I det dagliga arbetet fanns 

indikationer på intensiva fluktuationer i affekt. På frågan vilka känslor han får när han tänker 

på en vanlig arbetsdag svarade han, “Allt från djup depression till total eufori”. Han menade 

även att han har en stark drivkraft att inte må dåligt. 

 

4.1.6 Jerry 
Kreativitet 

Jerry driver sin verksamhet tillsammans med två andra sedan knappt ett år tillbaka. Intervjun 

genomfördes på engelska och citat är översatta från engelska till svenska. Originalcitat finns 

tillgängliga i Appendix 3. Verksamhetens huvudsakliga idé byggde på en tjänst för 

färdighetsutveckling via Internet, med inriktning mot MBA-studenter. Idén, 

möjlighetsidentifieringen, var inte hans egen. Han anslöt till verksamheten tidigt efter start 

och har varit med och utvecklat konceptet. Själva affärsidén är etablerad sedan tidigare. Det 
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nyskapande i idén är en kombination med annan kunskap om inlärning, som Jerry förklarade 

att han läst i en bok om storytelling. 

 

“Det är en beprövad marknad. Svenska konkurrenter har funnits på marknaden 
sedan 1995. Det är ett testat koncept. Vi ändrade inlärningsaspekten. Ibland 
behöver man inte uppfinna någonting helt nytt, du tar något som finns och bygger 
vidare på det, gör det roligare och mer intressant” 

 

Han hade startat ett konsultföretag tidigare, och sa att han alltid haft mycket idéer. 

 

“När jag arbetade på en fast position var jag mer av en intraprenör, jag såg 
saker hela tiden. Vad händer om vi gör såhär, eller om det här inte fungerar kan 
vi göra såhär istället? På ett mindre företag, om du har en bra överordnad, kan 
det fungera. Vanligtvis på större företag, där det är fasta processer, kan det ta 
lång tid att förändra något. Jag skulle säga att jag var väldigt frustrerad när jag 
arbetade på ett stort företag, jag tror inte rutinerna passade mig särskilt bra.” 

 

Behovet av kreativitet verkade innehålla små justeringar för att förbättra tjänsten, samt att 

hitta potentiella marknadsföringskanaler. På frågan om när han kom på något kreativt senast 

svarade han, 

 

“Ärligt talat kan det vara varje dag. Det går ofta i många små steg, och man tittar 
tillbaka efter en månad tänker du: Wow, vi har faktiskt gjort massor sedan dess. 
Det är dock inte någonting man nödvändigtvis känner av då det är så många små 
förändringar. Mycket kommer från diskussioner i ditt team också. Det är alltid 
någon du kan bolla idéer med [...] vi försöker hålla nere tiden du spenderar på 
idégenerering.” 

 

Mycket tid spenderades på kreativa aspekter såsom strategi och utveckling av tjänsten, 

 

“Hur vi säljer det? Prissättning? Hur kommer produkten bli? Hur många 
sammanfattningar per månad? Det är många oklara delar. När jag säger 
finslipad, tror jag att jag menar någonting man faktiskt kan sälja. Någon som 
faktiskt skulle köpa produkten. Du finslipar varje dag för att göra det till något 
människor faktiskt vill betala för.” 

 

Dynamisk affekt 

Före start fann vi indikationer på frustration, dvs. negativ affekt. “Jag skulle säga att jag var 

väldigt frustrerad när jag arbetade på ett stort företag, jag tror inte rutinerna passade mig 

särskilt bra”. Däremot är det svårt att härleda det till möjlighetsidentifieringen, som 

uppkommer ur de två andra grundarna av verksamheten. Frustrationerna kan potentiellt ha 
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påverkat respondenten att söka sig till entreprenörskap generellt. Vi fann inte heller några 

mycket tydliga indikationer på dynamisk affekt. Överlag verkade respondenten uppleva 

variationer av positiv affekt med mindre inslag av högre negativ affekt. Den upplevda 

negativa affekten, menade han blockerade kreativiteten, så han försökte då nedreglera den 

med hjälp av exempelvis gymträning. 

 

“Vanligtvis är känslan att vara glad och tillfredsställd. Du har alltid små 
perioder när du kanske känner att du inte går framåt. Du känner frustrationer, 
saker går inte som planerat. Kanske hann du inte skriva färdigt en artikel så fort 
som du hoppats. Men jag försöker alltid hålla nere tiden jag är i ett särskilt 
tillstånd. Så ifall jag inte känner mig kreativ, säger jag: Vet du vad, nu ska jag gå 
till gymmet! Två timmar efter känner jag mig toppen och drar och letar efter en 
inspirerande plats. Jag kanske går till en hotellobby med många entreprenörer, 
man känner surret. Man stannar där ett par timmar och vips känner man sig 
toppen. Det är typiskt sådant här jag upplever. Allmänt nöjd med små blippar på 
skalan.” 

 

På frågan om hur framtiden ser ut svarade Jerry, 

 

“Jag är väldigt optimistisk. Jag känner att det finns en lösning på allt. Jag kan 
inte se någonting som kan stoppa oss.” 

 

 

4.2 Enkätstudie 
	  	   Möjlighetsidentifiering	   Kreativitet	   Positiv	  Affekt	   Negativ	  Affekt	  

Medelvärde	   5,07	   4,77	   5,72	   3,36	  

Standardavvikelse	   0,78	   0,95	   0,57	   0,98	  

Cronbach's	  alpha	   0,29	   0,88	   0,68	   0,79	  

Medelvärdets	  
standardavvikelse	   0,66	   0,33	   0,32	   0,45	  

Antal	  frågor	   3	   9	   5	   5	  

Matris 1. 

 

Matris 1 visar deskriptiv data över samtliga 55 enkätsvar. Vi kan avläsa att samtliga 

respondenters medelvärde för positiv affekt är 5,7 och medelvärde för negativ affekt är 3,4 
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samt att medelvärde för kreativitet är 4,8. Samtliga indexvariabler, exkluderat upplevd 

möjlighetsidentifiering, har en acceptabel internkorrelation i form av ett Cronbach's 

alphavärde runt 0,7 eller över. Vi använder oss av indexvariabeln upplevd 

möjlighetsidentifiering ändå trots det låga värdet för internkorrelation frågorna emellan då vi 

funnit samband starka nog att trotsa de riktlinjer som presenterades i metodavsnittet samt att 

dessa frågor inte är lika beprövade som de inom indexvariablerna affekt och kreativitet. 

 

 

Oberoende	  -‐	  
beroende	  variabel	  

Korrelationskoefficient	  
=	  R	  

Förklaringsgrad	  =	  
R^2	   T-‐värde	   P-‐värde	  

Negativ	  affekt	  -‐	  
Kreativitet	   0,53	   0,28	   4,5	   p<0,01	  

Fluktuationer	  -‐	  
Kreativitet	   0,64	   0,41	   6,03	   p<0,01	  

Positiv	  affekt	  -‐	  
Kreativitet	   0,53	   0,29	   4,61	   p<0,01	  

Fluktuationer	  -‐	  	  
Möjlighetsidentifiering	   0,31	   0,1	   2,43	   0,02	  

Negativ	  affekt	  -‐	  
möjlighetsidentifiering	   0,26	   0,06	   1,94	   0,06	  

Positiv	  affekt	  -‐	  	  
möjlighetsidentifiering	   0,26	   0,07	   2	   0,05	  

Ålder	  -‐	  Fluktuationer	   -‐0,35	   0,12	   -‐2,71	   p<0,01	  

Kreativitet	  -‐	  Upplevd	  
möjlighetsidentifiering	   0,59	   0,35	   5,34	   p<0,01	  

Matris 2. 

 

Från matris 2 går styrkan av samtliga undersökta samband att läsa av i form av R-värde. 

Förklaringsgrad anges i R^2. Vi härleder värden till spridningsdiagram för att grafiskt visa de 

samband vi funnit. 
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Diagram 1. 

 

Diagram 1 visar sambandet mellan vårt mått på fluktuationer i affekt som oberoende variabel 

och kreativitet som beroende variabel. Korrelationen variablerna emellan är 0,64 med ett 

förklaringsvärde på 0,41.  

41 % av ökningen i fluktuationer förklarar således en ökning i kreativitet. P-värdet för 

sambandet är under 0,001 varpå resultatet till 99,9 % är signifikant. 
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Diagram 2 visar sambandet mellan kreativitet som oberoende variabel och upplevd 

möjlighetsidentifiering som beroende variabel. Korrelationen variablerna emellan är 0,59 med 

ett förklaringsvärde på 0,35. 

35 % av ökningen i kreativitet förklarar således en ökning i upplevd möjlighetsidentifiering. 

P-värdet för sambandet är under 0,001 varpå resultatet till 99,9 % är signifikant. 

 

De förklaringsvärden vi fått fram, oberoende mot beroende variabel, sätts in i den modell vi 

presenterat i teoriavsnittet. 

 

 
Figur 2. Figur 1. Känslotillstånds påverkan på entreprenörers kreativitet och 

möjlighetsidentifiering: Förklaringsvärde 

 

Enligt vårt mått på fluktuationer mellan positiva och negativa känslotillstånd kan 41 % av 

förändringen i kreativitet förklaras av förändringen i fluktuationer. 35 % av förändringen i 

möjlighetsidentifiering kan förklaras av förändringen i kreativitet. 10 % av förändringen i 

fluktuationer, kan utifrån vår studie, förklara förändringen i möjlighetsidentifiering (Matris 2). 
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4.3 Sammanfattande diskussion och analys 
Intervjustudien gav vissa indikationer på ett positivt samband mellan entreprenörers 

fluktuationer i känslotillstånd och kreativitet vid drivandet av verksamheten, och kreativitet 

vid möjlighetsidentifiering. Två respondenter, Herman och Filip, gav tydliga indikationer på 

sambandet. Båda var i ett tidigt skede av start-up processen och möjlighetsidentifieringen 

(Shane, 2003) baserades på en mycket ny och oprövad produkt, respektive tjänst. I det ena 

fallet en applikation för musikskapande till surfplattor, något som respondenten inte visste 

exakt hur den skulle fungera, utan hade främst en vision och många idéer. I det andra fallet 

var respondentens tjänst nyligen testad i liten skala, med positiv respons. Utmaningen låg i att 

hitta och knyta rätt personer till tjänsten och marknadsföra den. Båda respondenterna var 

dessutom ensamma grundare av företagen, något som ställer högre krav på deras kreativa 

förmåga (Amabile, 1997). Varken Herman eller Filip kunde förklara vad de gjorde på en 

typisk arbetsdag, då en typisk arbetsdag inte existerade, något som indikerar ett stort behov av 

kreativitet (Simonton, 2004; Baron, 2008). De beskrev även veckorna och vardagen som en 

berg- och dalbana där många stunder kändes som “djup depression” eller “jag kommer ta 

över världen”, något som tydligt visar på stora fluktuationer i affekt. 

 

I kontrast var det två respondenter, Mats och Ann-Sofi, som indikerade mindre kreativitet vid 

drivandet av verksamheten, och vid möjlighetsidentifieringen.  

Respondent Mats bedömda lägre kreativitet baseras främst på hans möjlighetsidentifiering, 

den huvudsakliga idén. Idén till att starta företaget kom från vänner som hade gjort samma 

sak, samt från böcker han läst som förklarade varför e-handel skulle öka i omsättning. 

Verksamheten är även, enligt han själv, baserat på en etablerad affärsmodell som liknar 

franchising. Vad som var viktigt för att driva och utveckla hans verksamhet var social 

förmåga, att hantera människor. Affärsmodellen byggde även på ett nätverk av entreprenörer 

som samarbetade, och idéer uppkom genom diskussioner  i grupp. Det han menade han gjorde 

som var mest kreativt var att stödja andra entreprenörer i nätverket som hade det jobbigt. Han 

menade även att han som person var relativt neutral känslomässigt. Han sa även att han 

gillade att vara ganska fanatisk, vilket potentiellt indikerar högt positivt känslotillstånd. 

Eftersom han menade att han sällan var i negativa känslotillstånd skulle det kunna innebära att 

en ökning av positiva känslor inte per automatik möjliggör en ökad kreativitet, såsom flertalet 

tidigare studier indikerat (e.g. Isen et al., 1987; Ashby et al., 1999; Fredrickson, 2004).  
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Ann-Sofis verksamhet startades tillsammans med tre andra där möjlighetsidentifieringen 

byggde på försäljning av branschkunskap, snarare än försäljning av att komma på idéer. Hon 

indikerade även att kreativitet för henne innebar beslutsfattande i sociala situationer, och att 

idéer till utvecklingen av verksamheten uppstod tillsammans med andra. Hon menade även att 

hon i stort sett alltid var rätt glad och sällen upplevde några perioder av negativa 

känslotillstånd. Att vara i positiva känslotillstånd underlättar snabbt beslutsfattande och 

handlingskraft (Kahneman, 2011; Baron, 2013), vilket kan vara av större vikt i hennes dagliga 

arbete, snarare än behov av nya idéer. Både Ann-Sofi och Mats hade varit aktiva 

egenföretagare under flera år, och hade kommit längre i utvecklandet av verksamheten. 

Behovet av att komma på nya och användbara idéer borde därmed inte vara lika påtagligt i 

jämförelse med de andra respondenterna, som endast drivit sin verksamhet i några månader 

till runt ett år. Ann-Sofi hade tre medgrundare till sin verksamhet, och Mats arbetade alltid i 

nätverk med andra egenföretagare. Utvecklandet av idéer i deras verksamheter kan eventuellt 

underlättats  av samverkan mellan flera personer. Behovet av medgrundare var något som 

både Katrin, Herman och Filip starkt betonade skulle underlätta drivandet av deras 

verksamhet. På samma sätt behovet av anstränga musklerna för att lyfta en stock minskar om 

fler personer hjälps åt att lyfta stocken, kan behovet av fluktuationer i känslotillstånd för 

kreativitet minska om fler personer brainstormar. Sambandet mellan fluktuationer i 

känslotillstånd och entreprenörers kreativitet skulle eventuellt kunna dämpas till följd av flera 

medgrundare.  

 

Enkätstudien påvisade ett starkt positivt samband mellan fluktuationer i affekt och 

entreprenörens kreativitet med ett förklaringsvärde på 0,41. Både positiv och negativ affekt 

korrelerade positivt med kreativitet. Begränsningen i studien ligger i att vi inte kan påvisa det 

exakta händelseförloppet. Det går med andra ord inte att dra slutsatsen att negativ affekt, följt 

av positivt affekt har ett samband med ökad kreativitet, såsom i studien av Bledow et al. 

(2013). Det skulle exempelvis kunna vara att endast positiva känslotillstånd bidrar till ökad 

kreativitet, såsom flera tidigare studier indikerat (e.g. Ashby et al., 1999; Fredrickson, 2004), 

så att hög positiv affekt korrelerar med ökad negativ affekt, utan att negativ affekt påverkar 

sambandet mellan känslotillstånd och kreativitet. Det finns anledning att anta att negativ 

affekt har en viktig funktion för ökningen av kreativitet, då entreprenörer som upplevde högre 

negativ affekt även bedömde sig själva som mer kreativa. Vad som är tydligt är istället att 

ökad affekt, positiv som negativ, möjliggör ökad kreativitet. Båda känslotillstånden bör fylla 

en nödvändig funktion i den kognitiva processen kreativitet. Entreprenörers kreativitet var 
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relativt starkt kopplat till deras upplevda möjlighetsidentifiering med ett förklaringsvärde på 

0,35. Andra faktorer såsom tidigare kunskaper och intelligens (Knight, 1921; Shane, 2003), 

och att man aktivt letar efter nya möjligheter (Baron, 2013), kan utgöra en stor del av den 

resterande förklaringen. Påverkan från fluktuationer i känslotillstånd utgjorde därmed en 

relativt svag del av förklaringen till entreprenörers möjlighetsidentifiering, 0,1. Fluktuationer i 

känslotillstånd kan därmed antas påverka kreativitetens roll i den daliga verksamheten mer än 

upptäckten av nya möjligheter, något som till viss del indikerades från intervjustudien.  
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5. Avslutning 
Vad som följer är en presentation av slutsatser som dragits i denna studie, följt av teoretiska 

och praktiska implikationer. 

 

5.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att utforska ett eventuellt positivt samband mellan dynamisk 

affekt och entreprenörers kreativitet. Baserat på den nya och relativt outforskade idén om att 

fluktuationer mellan negativ och positiv affekt påverkar kognitionen på ett sätt som ökar 

kreativiteten föreslog vi att entreprenörers kreativitet ökar i samband med upplevd ökning av 

fluktuationer i affekt. Entreprenörens kreativitet tar sig uttryck som nya och användbara idéer 

i den nuvarande verksamheten, samt som möjlighetsidentifiering. 

Intervjustudien gav indikation, framförallt från två av respondenterna, på att höga 

fluktuationer i känslotillstånd hängde samman med högre kreativitet, i den dagliga 

verksamheten såväl som möjlighetsidentifiering. Vi fann även ett signifikant positivt samband 

för ansatsen i enkätstudien där större fluktuationer i känslotillstånd förklarade entreprenörers 

ökade kreativitet till 41 %. 

 

Antagandet att fluktuationer i känslotillstånd leder till ökad kreativitet bygger på, som tidigare 

nämnt, en gruppering av känslotillstånd efter hedonisk ton. Baas, De Drue & Njistad (2008) 

menade att känslotillstånd klassificerade på andra sätt kan ge en mer komplett bild av 

känslotillstånds påverkan på kreativitet. Ilsken (negativ affekt) och inspirerad (positiv affekt) 

kan exempelvis ha liknande effekter på kognitionen (Baas et al., 2008). Antagandet att 

fluktuationer i positiv och negativ affekt leder till kreativitet kan därmed vara för generellt. 

Potentiellt är det vissa negativa känslotillstånd, följt av vissa positiva känslotillstånd som 

främjar kreativiteten. Fortsättningsvis bör nya studier av fluktuationer i känslotillstånd ta 

hänsyn till om olika typer av positiva känslotillstånd, respektive negativa känslotillstånd 

påverkar sambandet annorlunda. 

 

5.2 Teoretiska implikationer & Framtida forskning	  
Resultatet från denna studie stödjer slutsatserna gällande fluktuationer i känslotillstånds 

påverkan på kreativiteten formulerade av Bledow et al (2013). Istället för att studera ett 

statiskt samband mellan enskilda känslotillstånd ter det sig som att förändringen i 
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känslotillstånd, mellan negativ och positiv affekt, ger en bättre förklaring till affekts roll i 

kreativitet. Det i sin tur innebär att teorier såsom Broaden-and-build theory (Fredrickson, 

2013) kan behöva revideras men hänsyn till synen på de fördelaktiga aspekterna av positiv 

affekt, och hämmande aspekterna av negativ affekt, på kreativitet. Inom entreprenörskapsteori 

ger studiens resultat en potentiell öppning för ett nytt perspektiv på kreativitet och 

känslotillstånd, vilket kan bidra till en ökad förståelse för den kognitiva processen inom 

möjlighetsidentifiering och för drivandet av verksamhet.  

 

5.3 Praktiska implikationer 
Entreprenörer som ofta upplever negativ affekt kan, i linje med rekommendationer från 

tidigare studier på känslotillstånd och kreativitet (Fredrickson, 2013; Baron, 2013), använda 

sig av lämpliga strategier för att uppleva mer positiv affekt. I kontrast så kan entreprenörer 

som sällan upplever negativa känslotillstånd ibland fokusera på problematiska aspekter av 

verksamheten. Självklart menar vi inte att man ska försöka må dåligt. Men korta perioder av 

negativa känslotillstånd kan, enligt studiens resultat, öka entreprenörens kreativitet vilket kan 

hjälpa entreprenören att komma på nya idéer som utvecklar verksamheten. Om man vill se det 

från den ljusa sidan så kan det vara fördelaktigt för entreprenörer som upplever jobbiga 

perioder av negativa känslotillstånd att veta om att det är en del av den kreativa processen. Att 

reglera känslotillstånd generellt är nödvändigt för att fungera i en social omgivning. 

Entreprenörer som reglerar sig själv för mycket kan däremot förminska sin kreativa potential 

(Layton & Muraven, 2014). Om vi tillåts spekulera fritt så kan resultatet innebära ett 

komplicerat förhållande mellan genomgående positiva känslotillstånd hos entreprenörer, 

ekonomins katalysator, och samhällets innovationskraft, därmed det kapitalintensiva landet 

(Vernon, 1966) Sveriges ekonomiska tillväxt. Högkonjunkturer kommer ur lågkonjunkturer. 
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7. Appendix 
	  

7.1 Appendix 1 - Enkätfrågor 
 

Enkät 

 

Hej och tack för att du tar dig tid att svara på vår enkätundersökning. 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i företagsekonomi vid Uppsala universitet där 

vi studerar samband mellan känslotillstånd, kreativitet och entreprenörskap. Enkäten är helt 

anonym och tar ca. fem minuter att genomföra. 

Skulle det vara några frågor når ni oss på bostrom.william@gmail.com eller 

martinhedlund@live.com 

 

William Boström & Martin Hedlund 

 

Allmänt 

 

1. Kön 

                  Man 

                  Kvinna 

2. Ålder 

3. Sysselsättning 

                  Entreprenör 

                  Anställd 

                  Student 

                  Arbetssökande 

                  Annat 

4. OM du är Entreprenör 

                  Hur många år har du drivit egen verksamhet? 

Entreprenörskap 

                  På en skala ett till sju, svara hur väl påståendet stämmer in på dig 

                  1 - Instämmer inte alls 

                  7 - Instämmer helt 
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5. Jag ser många goda möjligheter att starta och driva ett företag 

1-7 

6. Jag ser många möjliga problem med att starta ett eget företag 

                  1-7 

7. Jag ser många attraktiva möjligheter att starta och driva ett företag 

                  1-7 

 

Entreprenörskap 

                  På en skala ett till sju, svara hur ofta följande påståenden stämmer in på dig. 

                  1 - Väldigt sällan 

                  7 - Väldigt ofta 

 

8. Jag påvisar originalitet i mitt jobb 

                  1-7 

9. Jag tar risker genom att komma på nya idéer i mitt jobb 

                  1-7 

10. Jag hittar nya användningsområden för redan existerande metoder eller utrustningar 

                  1-7 

11. Jag löser problem som har orsakat svårigheter för andra personer 

                  1-7 

12. Jag testar nya idéer och infallsvinklar på problem som uppstår 

                  1-7 

13. Jag identifierar möjligheter för nya produkter/processer 

                  1-7 

14. Jag kommer på nya, men genomförbara, arbetsrelaterade idéer 

                  1-7 

15. Jag är en bra förebild för kreativitet 

                  1-7 

16. Jag kommer på revolutionerande idéer inom mitt arbetsområde 

                  1-7 
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Känslotillstånd 

                  På en skala ett till sju, svara hur ofta du upplever följande känslotillstånd under 

en vanlig vecka. 

                  1 - Väldigt sällan 

                  2 - Väldigt ofta 

 

17. Jag känner mig upprörd 

                  1-7 

18. Jag känner mig fientlig 

                  1-7 

19. Jag känner mig alert 

                  1-7 

20. Jag känner mig skamsen 

                  1-7 

21. Jag känner mig inspirerad 

                  1-7 

22. Jag känner mig nervös 

                  1-7 

23. Jag känner mig beslutsam 

                  1-7 

24. Jag känner mig uppmärksam 

                  1-7 

25. Jag känner mig rädd 

                  1-7 

26. Jag känner mig aktiv 

                  1-7 

 

 

Tack för att du ville medverka i vår undersökning! 

 

William & Martin 
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7.2 Appendix 2 - Intervjufrågor 
 

Intervjuguide 

 

Kön 

Ålder 

- Startdatum 

- Bransch 

- Antal anställda 

Vad gjorde du innan du startade företaget? 

Jobb, utbildning, (fritidsaktiviteter, civilstånd, relationer - valfritt).           

- Året innan?         

- Fem år innan?              

- Tio år innan 

Varför valde du att starta företag? 

Hur utvecklades idéen till företaget? 

- Från funderingar till initiativet att skapa företaget. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

                  - Vilka känslor får du när du tänker på en vanlig arbetsdag? 

- Är varje dag rolig? 

Vad upplever du att du lägger mest energi på dagligen? 

Vilka problem/utmaningar upplever du uppstår vanligtvis? 

- Hur lång tid brukar det ta att hantera dem? 

- Har du har svårt att prioritera vissa problem framför andra? 

Vilka aspekter jobbar du långsiktigt med att lösa? 

Känner du oro för att problem ska uppstå, eller känner du dig lugn? 

Kan du ibland känna att du är i ett och samma känslotillstånd under längre perioder? (glad, 

nere, stressad, orolig, exalterad) eller upplever du pendlingar mellan känslotillstånd på 

kortare sikt? 

-  Hur intensiva eller påtagliga är känslotillstånden? 
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När kom du senast på något som utvecklade verksamheten? 

                  - Hur kändes det då? 

 

Upplever du att du ofta ser möjligheter som kan bidra till utvecklingen av din verksamhet 

eller upplever du att du håller ett starkt fokus på implementering av tidigare idéer? 

När var senast du kom på något kreativt? (Lösning på problem, idé till förbättring/utveckling 

etc.) 

Hur har företagsidén/konceptet utvecklats sedan start? 

          - Vad var den ursprungliga idéen? 

          - Vad har ändrar sig från den idéen? 

-  När fick du idéerna till förändring? 

-  Implementerades idéerna kort efter, eller lagrar du idéer för framtiden? 

-  Hur upplevde du perioden innan du ändrade/utvecklade idéen? 

Vad har du för målsättning? 

          - Ett år från nu? 

          - Inom 5 år? 

          - Långsiktigt? 
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7.3 Appendix 3 – Engelska citat 
 

Jerry - Originalcitat 

 

“There is a tested market. Swedish competitors has been around since 1995. It’s a proven 

concept. We changed the aspect of how you learn. Sometimes you don’t need to invent 

something completely different. You take something that exists and build on it, and make it 

more fun and interesting” 

 

 

“In a fixed position, I was more of an intrapreneur, where I was constantly seeing things. 

“What if we did this, or, this doesn’t work, could we do this instead”. In a smaller firm, and if 

you have a good manager, it could work. Typically, in larger firms, where the processes are 

set, it can take a long time to change anything. I would say I was very frustrated at a large 

company, and I don’t think the routine fit me very well." 

 

“It can honestly almost be every day. There is often a lot of small steps, and when you look 

back after a month you’ll say: “Wow, we have actually created a lot since back then”. But you 

don’t necessarily feel it since it is many very minor changes. And a lot comes from 

discussions in your team as well. There is always someone you can bounce around ideas [...] 

We try to limit the time you spend on idea generation.” 

 

“How do we sell it? Pricing? What will the stories look like? How many summaries a month? 

Many unclear aspects. When I say polished, I suppose I mean something you can sell. 

Someone would actually buy it. You polish it each day to make it something people would 

like to pay for.” 

 

“I would say I was very frustrated at a large company, and I don’t think the routine fit me 

very well” 

 

“Typically the feeling is being happy and satisfied. You always have, maybe very short 

periods where you feel maybe you are not progressing. You feel frustrations, things are not 

going as they are supposed. Maybe you weren’t able to write an article in the time I hoped. 
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But I always try to shorten the period of time that you are in a certain state. So if I’m not 

feeling creative, I’ll say, “You know what, I’m gonna go to the gym”. And in two hours I feel 

great, and i’ll head of to find a locations that is inspiring. I might go to a hotel lobby with lots 

of entrepreneurs, you feel the buzz. You’ll stay there for a couple of hours and then you feel 

the best. So that’s typically what I experience. Generally contentment with minor blips on the 

scale.” 

 

 

“I’m very optimistic. I always feel there is a solution to everything. I can’t see anything really 

stop us.” 

 

 

 

 

 


